DORDTSE HONDENBELASTING IS NIET VOOR DE POES
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 28 maart 2017 ter bespreking en
vaststelling van .Hondenbeleid 2016 - 2020’ .
Constaterende dat:

•

In Dordrecht 5.231 honden zijn geregistreerd die in totaal bijna 600.000 euro aan
belastinginkomsten opbrengen;

.

Gemeente Dordrecht met haar hondenbelasting-tarief in de top 10 staat van
duurste gemeenten voor hondenbezitters;

Overwegende dat

•

Hondenbelasting een algemene belasting is, dus in theorie toevalt aan de algemene
middelen en aangewend zou kunnen worden voor zaken buiten het hondenbeleid;

-

Parkeerbelasting ook een algemene belasting is, maar dat de Dordtse gemeenteraad
in 2011 besloot om hier een gesloten exploitatie van te maken om te voorkomen
dat deze belasting een melkkoe van de gemeente wordt;

-

Hondenbelasting gebruikt moet worden voor voorzieningen voor de hondenbezitters
en beperking overlast hondenpoep, niet voor paarden- of andere voorzieningen;

■

Gemiddeld 1 op de 6 huishoudens in stedelijk gebied een hond bezitten (onderzoek
Dibevo, 2017), terwijl in Dordt voor zo’ n 1 op de 10 huishoudens een hond staat
geregistreerd;

■

Het college op het terrein van de lokale lasten ,een terughoudend tarievenbeleid
voert’ ;

Verzoekt het college:

-

Haar .terughoudende tarievenbeleid’ ook waar te maken bij de hondenbelasting;

-

De inkomsten van de hondenbelasting alleen aan te wenden voor uitgaven in het
kader van het hondenbeleid. Daartoe bij de kadernota een voorstel met spelregels
te presenteren om tot een gesloten hondenbeleid-exploitatie te komen;

-

Te streven naar het in lijn brengen van het tarief van de hondenbelasting met het
gemiddelde tarief bij andere gemeenten;

-

De voor volgend jaar geplande controle op registratie van honden in Dordrecht naar
voren te halen, zodat de gemeenteraad bij de begroting 2018 kan worden
geïnformeerd hoe groot de actuele hondenpopulatie van Dordt is en met behulp van
die kennis het tarief voor volgend jaar vastgesteld kan gaan worden.

